Archeologienota
Verslag van resultaten
bureauonderzoek
BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
(prov. West-Vlaanderen)

Auteurs:

Daphné VERAART, Lise
DEMEULEMEESTER

Projectcode: 2016K314

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

Projectcode:
Naam erkende archeoloog:
Erkenningsnummer:
Locatiegegevens:
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:
Kadastergegevens:
Topografische kaart:
Alle betrokken actoren:
Betrokken personen buiten het project:
Contact:

2
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2016K314
Daphné Veraart
OE/ERK/Archeoloog/2017/00185
Sint-Michiels Vaartdijkstraat 30 (zie plan
in bijlage 2 en 3)
X: 70444 Y: 208622
X: 70578 Y: 208688
Sint-Michiels, Afdeling 2, Sectie B, perceel 547c2 (zie plan in bijlage 3)
zie plan in bijlage 1 en 2
Daphné Veraart (erkend archeoloog), Lise Demeulemeester (historica),
Frederik Huys (initiatiefnemer), Bas van Duijnhoven (architect)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

© Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Figuren: Monument
Vandekerckhove nv, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

3
Verslag van resultaten bureauonderzoek

0. INHOUDSTAFEL
0. INHOUDSTAFEL ............................................................................................................................................................ 3
1. BESCHRIJVEND GEDEELTE ................................................................................................................................... 5
1.1. W ETTELIJK KADER........................................................................................................... 5

1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT ................................................................................................ 6
1.2.1. Vraagstelling ............................................................................................................................... 6
1.2.2. Randvoorwaarden.................................................................................................................... 6
1.2.3. Geplande werken ..................................................................................................................... 6
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie ........................................................................................ 9
1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek ................................................................................ 9
1.3.3. Gebruikt materiaal................................................................................................................. 10
1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek ............................................................ 10
1.3.5. Inbreng specialisten ............................................................................................................. 10
1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering ................................................................... 10
2. ASSESSMENTRAPPORT ........................................................................................................................................ 11
2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING ........................................................................................ 11

2.1.1. Topografische situering ...................................................................................................... 11
2.1.2. Landschappelijke situering ............................................................................................... 13
2.1.3. Geologische situering .......................................................................................................... 16
2.1.4. Bodemkundige situering .................................................................................................... 17
2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING ........................................................................................ 19
2.3. ARCHEOLOGISCH KADER .............................................................................................. 27
2.4. SYNTHESE ..................................................................................................................... 30
2.4.1. Verwachtingspatroon ........................................................................................................... 30
2.4.2. Afweging verder vooronderzoek .................................................................................... 31
2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem ............................................ 31
2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek ............................................................................................................................................... 31
2.4.3.2. Geofysisch onderzoek .......................................................................................................................................................................... 32
2.4.3.3. Veldkartering .............................................................................................................................................................................................. 32

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem .................................................. 32
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek........................................................................................... 33
2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten ............................................................................................................................................................ 33

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen................................................................ 34
3. SAMENVATTING ........................................................................................................................................................ 36
4. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................................ 37
4.1. LITERATUUR .................................................................................................................. 37

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

4
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4.2. INTERNETBRONNEN ....................................................................................................... 38
5. BIJLAGEN ..................................................................................................................................................................... 39
5.1. PLANNENLIJST ............................................................................................................... 39

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

5
Verslag van resultaten bureauonderzoek

1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Brugge Vaartdijkstraat, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe
te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden
onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling



Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?




Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het projectgebied dat zal ontwikkeld worden is ca. 6444m² groot. Het projectgebied is
momenteel in gebruik door een bedrijf in bouwmaterialen en is quasi volledig verhard (zie
Figuur 1 en Figuur 2 en bijlage 4c en 4d) . De huidige gebouwen zullen worden afgebroken.
Op het projectgebied zal een gebouw komen met 6 woonlagen en in totaal 56
eengezinswoningen (zie Figuur 3 en bijlage 4a). Op het gelijkvloers zal een kantoorruimte
van ca. 500m² voorzien worden. De totale oppervlakte van het gebouw zal ca. 2056m²
bedragen. Onder de volledige oppervlakte van het gebouw zal een ondergrondse parking
aangelegd worden met in totaal 52 autostaanplaatsen (42 garageboxen en 10
staanplaatsen) en een aantal fietsenstallingen. Voor de aanleg van de parkeergarage zal tot
4m onder het maaiveld afgegraven worden. Het gebouw wordt ingepland rond een private
binnentuin samen met een andere, nog te ontwikkelen woonblok (zie Figuur 4 en bijlage 4b).
De ingreep in de bodem zal dus vooral bestaan uit uitgravingen ten behoeve van de
ondergrondse parkeergarage. Daarnaast zal ook een wegenis worden aangelegd met
verschillende nutsleidingen, wat eveneens een aanzienlijke bodemverstoring met zich
meebrengt.
De initiatiefnemer is op heden nog geen juridische eigenaar van de gronden. Deze zijn in
eigendom van een andere partij en worden er bestaat een overeenkomst over de overdracht
van het perceel.
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Figuur 1: Luchtfoto waarop het huidige gebruik van het projectgebied te zien is, ten zuiden van het projectgebied
is het voorlopig braakliggende terrein te zien waar in de toekomst een nog te ontwikkelen woonblok zal worden
ingepland die een binnentuin zal delen met het woonblok op het projectgebied (bron: architect)

Figuur 2: Foto waarop het huidige gebruik, de huidige toestand van het projectgebied te zien is (bron:
maps.google.com)
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Figuur 3: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, de bestaande toestand en de
toekomstige inplanting (bron: geopunt.be en architect)

Figuur 4: Uitsnede uit inplantingsplan met aanduiding van het projectgebied, op het plan is ook de
gemeenschappelijke groenzone te zien en het nog te ontwikkelen gebouw op het aanpalende perceel (bron:
architect).
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en de deelgemeente Sint-Michiels in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Ook werd
bijkomende informatie ingewonnen bij Raakvlak (de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst waarbij Roeselare aangesloten is). Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd
het plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.5

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het plangebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht deze
informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage bij
dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst gegoten

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
3
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
5
http://www.ngi.be/topomapviewer/
2

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

10
Verslag van resultaten bureauonderzoek

en kon bepaald worden of verder vooronderzoek
onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

noodzakelijk

is

en

welke

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de
Centraal Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van
Raakvlak.

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Sint-Michiels is gelegen in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het
arrondissement Brugge. Sint-Michiels is een deelgemeente van Brugge en ligt ten zuiden
van de stadskern van Brugge. Het grenst in het oosten aan de deelgemeente Assebroek, in
het westen aan Sint-Andries, in het zuiden aan de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en in
het noorden aan de stadskern van Brugge.
Het projectgebied ligt in het oosten van de gemeente Sint-Michiels, op de rand van de grens
met Assebroek (zie Figuur 5 en bijlage 1). Het projectgebied grenst in het oosten aan de
Vaartdijkstraat en het kanaal Brugge-Oostende en in et westen aan de Lijsterbeek. In het
noorden wordt het projectgebied begrensd door perceel 249n en in het zuiden door percelen
559 en 562c (zie Figuur 6 en Figuur 7 en bijlage 2 en 3).
Op de bodemgebruikerskaart ui 2001 staat het oostelijke deel van het projectgebied
gekarteerd als akkerbouw. Het oosten van het projectgebied staat gekarteerd als andere
bebouwing (zie Figuur 8 en bijlage 5). Op dit moment wordt het perceel gebruikt door
bouwbedrijf Verhelst.

Figuur 5: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 6: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 7: Uitsnede uit het GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 8: Uitsnede uit de bodemgebruikerskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

2.1.2. Landschappelijke situering
Sint-Michiels is gelegen ten zuiden van de stadskern van Brugge en op ca. 15km van de
Noordzee. Geografisch behoort het tot Zandig Vlaanderen. Het landschap is licht golvend,
met hoogtes die schommelen tussen +3m en 7m TAW (in het noorden) en +13m TAW (in het
zuiden) (zie Figuur 9 en bijlage 6). Het landschap vertoont ook bescheiden kenmerken van
het Houtland, een landschap waarbij weiden en akkers afgeboord zijn met knotbomen en
afwateringskanalen. De zuidwestelijke helft van de deelgemeente vertoont een sterke
bebossing voor aanleg van grote park-en bosgebieden6.
Het projectgebied ligt in een lager gelegen zone (zie Figuur 9 en bijlage 6), al ligt het
projectgebied zelf hoger dan de omliggende percelen. Het projectgebied kent geen grote
reliëfverschillen, de hoogte op het terrein varieert tussen ca. +6,3m en +6,7m TAW. Het
perceel ten noorden van het projectgebied is relatief vlak en ligt op een hoogte van tussen de
ca. +2,5m en 5m TAW (zie Figuur 10 en bijlage 7). De kans bestaat dat het perceel waarop
het projectgebied gelegen is in het verleden werd opgehoogd. Uit het rapport van een
opgraving uitgevoerd door Raakvlak in 2012 op het bedrijventerrein Ten Briele (ca. 500m ten

6 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121988 (geraadpleegd op 4 oktober 2017)
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noorden van het projectgebied) blijkt dat het terrein daar ook in verschillende fasen werd
opgehoogd, het terrein ligt ca. 1,5m tot 2,5m hoger dan de originele oppervlakte7.
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er over de potentiële bodemerosie op de site
geen informatie beschikbaar is (zie Figuur 11 en bijlage 11). In de ruime omgeving van het
projectgebied is de potentiële bodemerosie verwaarloosbaar tot zeer laag. Deze kaart houdt
onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 9: Uitsnede uit het DTM Vlaanderen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

7

VERWERFT D. & LAMBRECHT G. 2012.
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Figuur 10: Uitsnede uit het DTM Vlaanderen (detail) met hoogteverloop op het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 11: Uitsnede uit de potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Archeologienota BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT
Projectcode: 2016K314

16
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Vlierzele8. Deze eenheid bestaat uit een groen tot grijsgroen fijn zand, soms kleihoudend
met plaatselijk dunne zandsteenbakjes. Het Lid van Vlierzele is onderdee van de Formatie
van Gentbrugge (zie Figuur 12 en bijlage 8).
De Quartair geologische kaart (zie Figuur 13 en bijlage 9) geeft aan dat de ondergrond ter
hoogte van het projectgebied bestaat uit type 3a. Het gaat om eolische afzettingen (zand tot
zilt) van het Weichseliaan (ELPw). Op de pleistocene sequentie zijn heir nog jongere,
fluviatiele afzettingen (FH) van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat-Weichseliaan) te
verwachten9. De dikte van het quartair pakket bedraagt op deze plaats ca. 10m10.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 12: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

8

http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
10 http://www.dov.vlaanderen.be/
9
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Figuur 13: Uitsnede uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

2.1.4. Bodemkundige situering
Op de bodemkaart is het projectgebied aangeduid als bodemtype ‘OB’, deze afkorting geeft
aan dat het projectgebied binnen een ‘bebouwde zone’ ligt (zie Figuur 14 en bijlage 10). De
hele binnenstad en Brugse rand worden zo aangeduid. Welke bodemtypes er zich precies
binnen het projectgebied bevinden is via deze kaart niet af te leiden. In de ruimere omgeving
van het projectgebied zijn de meeste gronden gekarteerd als ZcG, vEFp ZcF en ZdG. Dit zijn
voornamelijk vochtige zandgronden, met uitzondering van de VEFp gronden, deze
ondergrond bestaat uit natte klei11.

11

http://www.geopunt.be/
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Figuur 14: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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2.2. Historische beschrijving12
De oudste sporen van menselijke aanwezigheid gaan terug tot het Mesolithicum. De regio
werd bevolkt door kleinschalige, rondtrekkende gemeenschappen die leefden van jacht,
visvangst en het verzamelen van vruchten en planten. Deze kampementen zijn te herkennen
aan de kleine concentraties vuurstenen werktuigen die op verschillende plaatsen in SintMichiels werden aangetroffen. Uit archeologische vondsten (zie hoofdstuk 2.3.) blijkt dat de
zandstreek ten zuiden van Brugge vanaf de bronstijd, ook in de ijzertijd, de Romeinse tijd en
de middeleeuwen intensief bewoond en bewerkt werd. De meeste van deze archeologische
sporen zijn niet zichtbaar aan het grondoppervlak en worden pas bij toeval of door
systematisch onderzoek ontdekt. In het centrum van Sint-Michiels werden bewoningssporen
uit de vroege ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Ook werden via luchtfotografie
enkele circulaire en lineaire structuren aangetroffen die konden geïdentificeerd worden als
de relicten van een grafveld uit de bronstijd en ijzertijd.
Het huidige Sint-Michiels ontstaat in de loop van de 10de eeuw uit de ‘pagus flandrensis’
(benaming gegeven door de Merovingers aan de gouw waaruit later Brugge is ontstaan).
Deze ‘pagus’ bestaat uit twee domeinen: Snellegem, dat in particulier bezit was en verder
ook nog bestond uit het westelijke deel van Brugge, Snellegem, Varsenare, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Jabbeke en Zerkegem en het koninklijke domein Sijsele dat ook nog het
huidige Sijsele, Sint-Kruis, Assebroek en Oedelem omvatte.
Het meest westelijke deel van het domein Snellegem bestaat uit een hoger gelegen zandige
grond in de omgeving van de huidige kerk van Snellegem. Dit deel werd voor het eerst
bewoond. De bevolking werd talrijker en men beschikte over betere landbouwwerktuigen,
dus kon men zich nu ook vestigen op vochtigere gronden die vruchtbaar werden gemaakt.
Zo kwam in het zuidoosten van de ‘pagus’ Snellegem een nieuwe fiscus tot stand. Deze
fiscus wordt in 962 voor het eerst vermeld als ‘Weinebrugge’, dit is het latere Sint-Michiels.
Voor deze nieuwe agglomeratie werd een bidplaats gebouwd.
Robrecht van Jeruzalem, zoon van Robrecht de Fries, schenkt in 1089 in een oorkonde
verschillende eigendommen waaronder de Sint-Michielskerk en alle aahorigheden, tienden,
weiden, enz. aan het Sint-Donaaskapittel van de Brugse binnenstad. De agglomeratie zelf
blijft afhankelijk van het kroondomein. ‘Weiniebrugge’ omvatte toen niet het ganse
grondgebied dat Sint-Michiels nu omvat. De latere heerlijkheid Tillegem is vermoedelijk pas
in de loop van de 12de eeuw door de graaf van Vlaanderen afgestaan. Tijdens de 12de en
13de eeuw kent Brugge een snelle stadsontwikkeling. De stad krijgt in 1275 de toestemming
van Margaretha van Constantinopel om haar grondgebied rond de stad uit te breiden.
Hierdoor worden stukken van de heerlijkheid Sijsele ingelijfd. De grens van toen loopt in een
rechte lijn vanaf Meulestee op Assbroek tot onder het huidige kerkhof van Sint-Michiels tot
ter hoogte van de huidige Torhoutse Steenweg.

12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121988 (geraadpleegd op 4 oktober 2017)
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De ‘Grote kaart van het Brugse Vrije’ geschilderd door Pieter Pourbus (1561-1571), geeft
een beeld van de hoeves, kasteeldomeinen en belangrijke sites van Sint-Michiels tijdens de
16de eeuw. Het gehucht is langgerekt met een beperkte bebouwing voornamelijk
geconcentreerd langs de huidige Rijselstraat. Centraal in het dorpscentrum valt de eerste
kerk op en de ‘Tillegemmolen’, een staakmolen die voor 1445 gebouwd werd. Verder zijn
enkele omwilde sites te onderscheiden, zoals die van de hofstedes ‘Boterbeke’, de Rode
Poort’ en ‘Leyssele’.
Vanaf het laatste kwart van de 16de eeuw zorgen de godsdienstoorlogen ook in Sint-Michiels
voor heel wat onheil. Om strategische redenen laat de Brugse stadsmagistraat alle grote
gebouwen in de Brugse rand afbreken, waaronder ook de Sint-Michielskerk (1577-1579).
Pas in 1611-1612 is er voldoende geld ingezameld om een nieuwe, houten kerk te bouwen.
Met het octrooi van 20 juli 1613 geven de aartshertogen Albrecht en Isabelle toestemming
om enkele kanalen te graven om de handel nieuw leven in te blazen. Meteen wordt gestart
met het kanaal tussen Gent en Brugge (1613-1624) dat tussen Gent en Hansbeke echt
uitgegraven wordt. Tussen Aalter en Brugge wordt gebruik gemaakt van bestaande
vaargeulen die worden uitgediept en aangepast. Financiële en technische problemen
zorgden ervoor dat deze verbinding van 42km pas in 1623 voor de scheepsvaart wordt
opengesteld. Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) ligt de Spaanse verdedigingslinie
langs het kanaal, één van de versterkingen was het voormalige Lappersfort (het huidige Ten
Briele). Op het einde van de 17de eeuw zorgden nieuwe onlusten met de Fransen ervoor dat
de kerk van Sint-Michiels opnieuw wordt platgebrand. Het duurt een lange tijd vooraleer er
geld wordt vrijgemaakt om de kerk te kunnen heropbouwen.
Het Oostenrijkse bewind (1715-1794) brengt stabiliteit en een betere socio-economische
toestand. Er worden verschillende oude zandwegen vervangen door stenen wegen, zo wordt
de weg Brugge-Torhout-Menen (de huidige Torhoutse Steenweg) tussen 1751-1754 verhard.
In de 18de eeuw worden talrijke heidevelden waarin moerassinge vennen en vijvers
voorkomen, voornamelijk in het zuidoosten van Sint-Michiels, drooggelegd en bebost met
naaldbomen. Tussen 1711 en 1716 wordt uiteindelijk gestart met de bouw van een nieuwe
parochiekerk voor Sint-Michiels.
De Ferrariskaart (1770-1778, zie en bijlage 12) geeft een beeld van de streek tijdens de 18de
eeuw. De gemeente bestaat voornamelijk uit landbouwgrond, als gevolg van de
systematische ontginningen tijdens de 13de eeuw. De kleine bewonerkern situeert zich ter
hoogte van het huidige centrum. Verder zijn enkele omwalde hofstedes te onderscheiden op
de kaart. Het kasteel van Tillegem ligt in een bosrijke omgeving.
Tijdens de Franse overheersing (1794-1814) worden onze gewesten ingelijfd bij Frankrijk,
waardoor alle feodale systemen worden afgeschaft. In 1795 wordt de parochie Sint-Michiels
een op zich staande gemeente en in 1800 krijgt het zijn eigen gemeenteraad. Onder druk
van de Fransen blijft de kerk tussen 1797 en 1802 gesloten.
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Tot in het midden van de 19de eeuw blijft Sint-Michiels een dunbevolkte, hoofdzakelijk
agrarische gemeente met een aantal kleine woonkernen en grote hofstedes en kastelen
zoals in de rest van het Brugse ommeland. In 1837 worden initiatieven genomen om de
spoorverbinding tussen Brussel en Gent door te trekken tot Brugge en Oostende. Het Brugse
stadsbestuur kiest ervoor om het station in het centrum van Brugge te bouwen, op ’t Zand.
Het spoortraject loopt dwars door Sint-Michiels. In 1845-1846 wordt gestart met de
onteigeningen en de aanleg van de spoorverbinding tussen Brugge, Torhout en Kortrijk.
Deze spoorlijn deelt Sint-Michiels in twee delen. Bij het begin van de 20ste eeuw wordt deze
spoorlijn omgevormd tot een autoweg, de huidige Koning Albert I-laan. In 1863 wordt de kerk
gesloopt omdat het te klein werd. Op de hoek van de huidige Dorpsstraat en Rijselstraat
wordt een nieuwe parochiekerk gebouwd.
Vanaf het begin van de 20ste staan er een aantal projecten op stapel die het uitzicht van SintMichiels grondig zullen veranderen. In 1905 wordt gestart met de bouw voor de werkplaatsen
van het bedrijf NV La Brugoise. Deze gebouwen komen tussen het kanaal en de spoorlijn.
Op vandaag geniet het bedrijf nog steeds wereldfaam voor het vervaardigen van
spoorwegmaterieel. Vanaf 1909 wordt begonnen met het ophogen van de spoorlijn BruggeOostende en in 1909 wordt gestart met het onteigenen van de gronden voor de bouw van
het nieuwe station. Het station wordt verplaatst van het stadscentrum naar Sint-Michiels, net
buiten de vesten van Brugge. De Eerste Wereldoorlog zorgt ervoor dat de werken snel
staken en worden pas vanaf 1939 hervat nadat de stad een wedstrijd uitschreef voor het
ontwerp van het nieuwe stationsgebouw.
Sinds de jaren 1930 neemt de bevolking in Sint-Michiels toe en worden er nieuwe straten
aangelegd. De meeste van de woningen zijn art decogeïnspireerd, maar de typische huizen
met historische inslag zijn in Sint-Michiels nauwelijks te vinden.
Op 28 mei 1944 voert de Amerikaanse luchtmacht een zwaar bombardement uit het op
kasteel ‘Ter Linden’ (zie Figuur 15). In dit kasteel was een belangrijk Duits radiopeilstation
ondergebracht dat het scheepvaartverkeer in het Kanaal en op de Noordzee in de gaten
hield. Het station zou een bedreiging kunnen vormen voor D-day en moest worden
uitgeschakeld. ‘Ter Linden’ werd getroffen, maar ook in dorpskern kwamen ook bommen
neer waardoor er onder de burgerbevolking 40 doden vielen. De kerk van Sint-Michiels werd
bij het bombardement volledig vernield. In 1950 wordt de eerste steen gelegd van de huidige
parochiekerk.
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Na de Tweede Wereldoorlog groeit Sint-Michiels uit van een landelijke gemeente tot een
bloeiende Brugse randgemeente. Vanaf de jaren 1950 verandert het uitzicht van sommige
wijken gronding, voormalige kasteelgronden worden verkaveld en nieuwe woonwijken
ontstaan. Sint-Michiels groeit uit tot de meest geïndustrialiseerde van de Brugse
randgemeenten, al blijft het voornamelijk een woongemeente gericht op de stad Brugge. De
noordelijke strook van Sint-Michiels is dan wel dichtbevolkt, de zuidelijke strook van SintMichiels heeft tot op heden zijn oude, landschappelijke karakter behouden.
Het projectgebied zelf is gelegen in de agrarische zuidelijk helft van de deelgemeente SintMichiels. Op de Ferrariskaart (1771-1778, zie en bijlage 12) is te zien dat het projectgebied
in een landelijke omgeving ligt. Aan de overkant van het kanaal Brugge-Gent is al wat
verspreide bewoning te zien. Vanaf de Atlas der Buurtwegen (1841, zie en bijlage 13) is het
projectgebied bebouwd, net als de percelen ten zuiden van het projectgebied. De woonkern
van Steenbrugge aan de overkant van het kanaal is ook uitgebreid. Op de kaart van Popp uit
1842-1879 (zie en bijlage 14) en de kaart Vandermaelen (1846-1854, zie en bijlage 15) is er
weinig veranderd. Op de luchtfoto uit 1971 (zie en bijlage 16) is te zien dat de uitbreiding
langs het kanaal zich vooral aan de overkant situeert. Het bouwbedrijf heeft ondertussen al
zijn intrek genomen in de gebouwen op het projectgebied. Ten noorden en ten westen van
het projectgebied behoudt de omgeving zijn landelijk en bosrijk karakter, hier is het
Lappersfortbos gelegen. Op de luchtfoto van 1990 (zie en bijlage 17) is te zien dat de
bebouwing langs de Baron Ruzettelaan aan de overkant van het kanaal sterk uitgebreid is.
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Ten zuidenwesten van het projectgebied is een stuk te zien van het station van Brugge. Op
de luchtfoto uit 2015 (zie en bijlage 18) is er weinig gewijzigd ten opzicht van 1990.

Figuur 16: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 17: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 18: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 19: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 20: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 21: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 22: Uitsnede uit de luchtfoto van 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader
Voorafgaand deze recente onderzoeken waren er in de onmiddellijke omgeving niet zo veel
archeologische gegevens gekend. Binnen eens straal van 1500m bevinden zich wel een
aantal archeologische indicatoren, zoals weergegeven op Figuur 23, Figuur 5 en bijlage 19.13

Figuur 23: Weergave van de CAI-kaart op de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be en CAI).

Ca. 325m ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich een archeologische site (CAI
ID 163393). Op deze akker werden verschillende losse spreidingen van (veel) aardewerk
aangetroffen. Uit de steentijd werden 2 geretoucheerde afslagen aangetroffen. Uit de
middeleeuwen werd vrij veel roodbeschilderd aardewerk aangetroffen. Het gaat hier niet om
concentraties van aardewerk. Ook de afwezigheid van indicaties van bewoning, doet
vermoeden dat het aardewerk hier terecht gekomen is door bemesting. Uit de nieuwe tijd
werd rood aardewerk aangetroffen en ook steengoed en Spaans importaardewerk.
Op ca. 465m ten westen van het projectgebied is er een archeologische indicator (CAI ID
154017) te zien voor een site met walgracht. Via het bestuderen van luchtfoto’s en
historische kaarten zou kunnen geconcludeerd worden dat zich daar een alleenstaande
woning met walgracht bevindt.

13

http://cai.erfgoed.net/ (geraadpleegd op 5 oktober 2017)
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Ca. 500m ten noorden van het projectgebied werden bij een archeologische opgraving op
het bedrijventerrein Ten Briele (CAI ID 151401) enkele zandwinningskuilen met verschillende
dateringen aangetroffen. De kuilen dateren van eind 15de-16de eeuw, eind 16de eeuw en
begin 17de eeuw. Uit de late middeleeuwen werden kuilen, grachten, zandwinningskuilen en
paalsporen aangetroffen. De sporen gaan terug tot in de 13de eeuw. Op hetzelfde
bedrijventerrein, maar langs de Vaartdijkstraat, werd in 2012 een opgraving uitgevoerd door
Raakvlak (CAI ID 160467). Ook hier werden enkele zandontginningskuilen met een kleine
hoeveelheid aardewerk gevonden, dit kon gedateerd worden tot in de 14de-15de eeuw. Er
werd ook nog een losse vondst gedaan bij het afgraven: een muntstuk (antoninianus van
Gordianus III).
Op de plaats van de schietstand in Steenbrugge, (CAI ID 300088) op ca. 650m ten
noordoosten van het projectgebied werd een vondstenconcentratie van lithisch materiaal
aangetroffen. Zo werden onder andere vuurstenen voorwerpen van Spiennes en Obourg
gevonden en ook enkele fragmenten ruw aardewerk, gecalcineerde beenderen en houtskool.
Deze vondsten kunnen gedateerd worden tot de steentijd. Op ca. 650m ten noordoosten van
deze site ligt er een andere steentijdsite (CAI 300089). Op deze plaats werd een
concentratie
lithisch
materiaal
gevonden
waaronder
verschillende
bewerkte
vuursteenartefacten, ronde en klingkrabbers, mesjes, slagstenen, kernstukken, pijlpunten,
silexafval en kwartsiet van Wommersom. Er werd ook nog een losse vondst gedaan: enkele
fragmenten van ruw aardewerk.
Op ca. 650m ten oosten van het projectgebied ligt de voormalige abdijhoeve Sint-Trudo (CAI
ID 306488). De geschiedenis van deze abdij gaat terug tot in 1050, toen de gemeenschap
bestond uit zowel mannen als vrouwen. In 1149 werd de gemeenschap gesplitst en krijgen
de vrouwen hun nieuwe locatie op het Hof van Odegem waar een kerkje gewijd aan SintTrudo stond. Deze heilige wordt de patroonheilige van de zusters. In 1261 worden de abdij
en de kerk verwoest bij een brand. Er wordt een nieuwe abdij gebouwd, maar die wordt nu
iets dichter bij de weg naar Kortrijk ingepland. Op deze locatie werden twee borden in
Valenciaans lusterwaar aangetroffen uit de 15de eeuw.
Op ca. 1230m ten zuidoosten van het projectgebied ligt een cartografische indicator voor de
Hoeve ter Lieverstede (CAI ID 75009). Deze hoeve werd weergegeven op de kaart van
Ferraris als een omwalde hoeve. In de volksmond wordt gezegd dat deze hoeve al zou
bestaan hebben ten tijde van de Tempeliers. De gebouwen noch de omwalling is bewaard
gebleven. Ca. 200m ten zuiden van deze hoeve, ligt de site Legeweg I (CAI ID 71143). Bij
grondwerken werden hier verschillende losse vondsten gedaan. Er werd een sterk verweerd
rond voetje van een Terra-sigillatabeker (te dateren tot de 2de eeuw) met
pottenbakkersstempel aangetroffen en verschillende potscherven in blauwgrijze aarde. Uit
de midden-Romeinse tijd werd ook nog de rand van een glazen komt uit niet ontkleurd,
groenachtig glas gevonden. Er werd ook nog een fragment van een bronzen fibula
aangetroffen, dit dateert vermoedelijk van in de Frankische periode.
Bij controle van de werken in de gemeenteschool Ten Boomgaarde (CAI ID 76914), op ca.
1300m ten noordwesten van het projectgebied, werd een haardkuil aangetroffen, de wanden
van een funderingsput waren donkergrijs en rood verkleurd. Na nader onderzoek bleek dat
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de kuil veel houtskool bevatte. Wellicht gaat het hier dus een plaats waar men vuur maakte.
In de vulling werden heel wat silexvondsten aangetroffen.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

De ondergrond ter hoogte van het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd
als ‘bebouwde zone’. Welke bodemtypes er zich precies binnen het projectgebied
bevinden is via deze kaart niet af te leiden. In de ruimere omgeving van het
projectgebied zijn de meeste gronden gekarteerd als ZcG, vEFp ZcF en ZdG. Dit zijn
voornamelijk vochtige zandgronden, met uitzondering van de VEFp gronden, deze
ondergrond bestaat uit natte klei
Op het detail van het digitaal terreinmodel (zie Figuur 10 en bijlage 7) is te zien dat
het terrein een stuk hoger gelegen is dan het perceel ten noorden van het
projectgebied. Het zou kunnen dat het terrein in het verleden opgehoogd werd.
Tijdens een archeologisch onderzoek op het bedrijventerrein Ten Briele (1,5km ten
noorden van het projectgebied) kwam aan het licht dat het terrein daar ook ca. 1,5m
opgehoogd was. Indien het terrein opgehoogd is, is de kans bestaande dat een
archeologisch niveau goed bewaard is.
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen
enkele indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. De landschappelijke
ligging in de nabij de beek maakt dat de verwachting voor steentijdsites stijgt. De
bodemkaart geeft echter geen informatie over de bodemtypes op het projectgebied.
Het centrum van Sint-Michiels is reeds bewoond sinds de 10de eeuw, het
projectgebied ligt ca. 1,5km ten zuidwesten van het centrum. Het aantreffen van
bewoningssporen uit de middeleeuwen is bijgevolg niet uit te sluiten.
Het projectgebied bevindt zich langs het kanaal Brugge-Gent dat sinds 1623 in
gebruik werd genomen door het scheepsverkeer om de economie te bevorderen.
Het is pas vanaf 1841 (Atlas der Buurtwegen, zie Figuur 17 en bijlage 13) dat met
zekerheid kan gesteld worden dat er bewoning aanwezig is in het oostelijke uiteinde
van het projectgebied. Op de luchtfoto van 1971 (zie Figuur 20 en bijlage 17) is te
zien dat het bouwbedrijf reeds zijn intrek genomen heeft op het projectgebied en
sindsdien grotendeels bebouwd is. Welke de weerslag is van deze bebouwing op het
bodemarchief, is niet duidelijk op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek.
Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1770 (kaart van
Ferraris) geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of
afwezigheid van een site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De enige
manier om concrete informatie in te winnen over de al dan niet aanwezigheid van een
archeologische site(s) uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de
middeleeuwen en de nieuwe tijd, is veldonderzoek.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien de bodem gekarteerd is als bebouwde zone, bestaat er geen
duidelijkheid over de aanwezigheid van een oude bodem. Daarnaast is er ook geen
duidelijkheid over wat de impact is van de huidige, af te breken bebouwing op de bodem. Dit
zijn belangrijke factoren om in te schatten of er goede bewaring kan zijn van bvb.
steentijdsites, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet een
archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. De geplande bebouwing en
parkeergarage zullen voor een bodemverstoring zorgen van ca. 4m onder maaiveld. Of dit
een impact heeft op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is op basis van het
bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de aan- of
afwezigheid van een archeologische site niet staven. Om een inschatting te kunnen maken
van de archeologische verwachting dient er in eerste instantie gebruik gemaakt te worden
van bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, gevolgd door vooronderzoek(en)
met ingreep in de bodem.
Het uitgesteld traject is hier noodzakelijk omdat het perceel waarop het projectgebied
gelegen is, nog niet in eigendom is van de initiatiefnemer. Het terrein is ook nog grotendeels
bebouwd en verhard.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. In dit
geval lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te
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plaatsen. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- In welke mate is de bodem opgehoogd?
- Is er onder de ophoging nog een afgedekte oude bodem aanwezig? Dit kan van
belang zijn voor inschatten of er enig potentieel is op de aanwezigheid van een
steentijdsite binnen het projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid bewaarde oude bodem) te kunnen
beantwoorden. Gezien enerzijds het feit dat de gronden nog geen eigendom zijn van de
initiatiefnemer en anderzijds de huidige situatie op het terrein, waarbij het grootste deel van
het projectgebied bebouwd/verhard is, is het echter niet mogelijk om dit onderzoek uit te
voeren vóór de sloop van de gebouwen (gebeurt pas na verkrijgen van de
stedenbouwkundige vergunning). Het zal dus noodzakelijk zijn dit uit te voeren als een
uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van
de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van een bewaarde oude bodem binnen het projectgebied te
detecteren.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Het terrein is grotendeels bebouwd/verhard en niet
geschikt voor dit type onderzoek, ook niet na de sloop van de gebouwen.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
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2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke
sites quasi steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch
materiaal. Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor
waardoor een proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd (door de aanwezigheid van een begraven bodem).
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die
mogelijk wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het
relatief grote zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (=
waarderend archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te
werken met proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m 2. Aantal en grid
zijn te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel
van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden
van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 14 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen aantonen dat het bodemprofiel volledig is bewaard én die bedreigd worden door de
geplande werken, verder te onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De periodes vanaf
ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.

14

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (niet in
eigendom en quasi volledig bebouwd en verhard), nog niet worden aangevat en dient
meegenomen in het traject van uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van de huidige bebouwing op het projectgebied. Uit het Digitaal Terreinmodel kan
afgeleid worden dat de zone van het projectgebied in het verleden opgehoogd werd.
Echter de mate van deze ophoging is niet duidelijk en dient voorwerp uit te maken
van verder onderzoek.



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Op de potentiële bodemerosie kaart wordt geen informatie gegeven over de zone van
het projectgebied. In de ruimere omgeving van het projectgebied is de potentiële
bodemerosie zeer laag tot verwaarloosbaar.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De huidige bebouwing en verharding op het projectgebied zal uitgebroken moeten
worden. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw en de bijhorende ondergrondse
parking (ca. 2056m²) zal de grootste impact in de bodem kennen. Voor de aanleg van
de ondergrondse parking wordt voorzien dat de gemiddelde afgraving rond de 4m zal
bedragen. Er zal ook een wegenis worden aangelegd met bijhorende nutsleidingen,
dit zal ook een impact hebben op het bodemarchief. Een deel van het terrein zal als
groenzone worden ingericht. Verder onderzoek moet uitmaken in welke mate de
geplande uitgravingen het archeologisch potentieel effectief bedreigen.
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Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De aan- of afwezigheid
van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden gestaafd waardoor
ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te nemen
maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor te
stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om, na de sloop van de
huidige gebouwen, over te gaan tot een landschappelijk booronderzoek dat een licht
moet werpen op de gaafheid van de bodem, de bodemopbouw en de eventuele
aanwezigheid van een oude bodem. Dit laatste is van belang voor de eventuele
aanwezigheid van steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
bewaarde oude bodem bevestigen, dient de mogelijke aanwezigheid van
steentijdsites te worden gecontroleerd aan de hand van een verkennend
archeologisch booronderzoek dat, indien positief, wordt aangevuld met een
waarderend archeologisch booronderzoek of proefputten in functie van artefacten
steentijdsites.
Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al
dan niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht
te worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
aantonen van een archeologisch niveau binnen de perimeter van de geplande
uitgravingen (plaatselijk tot ca. 4m diepte).
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich ten zuidwesten van het centrum van Sint-Michiels. Het
projectgebied wordt in het westen begrensd door de Lijsterbeek, in het noorden door perceel
249n, in het westen door de Vaartdijkstraat en daarnaast het kanaal Brugge-Gent en in het
zuiden door percelen 562c en 559. Geografisch behoort het tot Zandig Vlaanderen. Het
landschap is licht golvend, met hoogtes die schommelen tussen +3m en 7m TAW (in het
noorden) en +13m TAW (in het zuiden). Het projectgebied ligt een stuk hoger dan het
perceel dat ten noorden van het projectgebied gelegen is. Dit zou erop kunnen wijzen dat het
terrein in het verleden opgehoogd werd. De bodem wordt getypeerd als bebouwde zone op
de bodemkaart. Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Historische kaarten vanaf 1841 tonen dat het projectgebied sindsdien mogelikj bebouwing
kende. Op de de luchtfoto van 1971 is te zien dat het bedrijf in bouwmaterialen al zijn
activiteiten was gestart.
Het projectgebied is momenteel nog bebouwd, deze gebouwen en verharding zullen
uitgebroken moeten worden. De ontwikkeling van het nieuwe gebouw en de bijhorende
ondergrondse parking (ca. 2056m²) zal het grootste impact in de bodem kennen. Voor de
aanleg van de ondergrondse parking wordt voorzien dat de gemiddelde afgraving rond de
4m zal bedragen. Er zal ook een wegenis worden aangelegd met bijhorende nutsleidingen,
dit zal ook een impact hebben op het bodemarchief. Een deel van het terrein zal als
groenzone worden ingericht.
Al deze elementen samen maken dat het projectgebied een zekere archeologische waarde
kan hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. Om het archeologisch potentieel te kunnen
inschatten, wordt voorgesteld om een vooronderzoek met ingreep in de bodem onder de
vorm van landschappelijke en archeologische boringen uit te voeren en indien hieruit
interessante gegevens voortkomen, kan overgegaan worden tot een proefsleuvenonderzoek.
Gezien de huidige staat van het terrein, waarbij een deel nog bebouwd is en deze
bebouwing pas na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning zal worden gesloopt, dient
dit onderzoek in een uitgesteld traject te gebeuren.
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